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Specialværktøj til montering
af armaturer mm.

Gevindskruetoppe
Til montering og demontering af skrue-- o
og
g gevin
gevi
gevindstænger
ndstæng
ger
Unik opbygning med 6-rulle teknologi (M8-M12) skåner gevindet samtidig med at der kan opnås et
kraftigt greb omkring gevindstangen. De 6 ruller gør det samtidigt muligt at bruge toppen når gevindstangen skal demonteres eller genjusteres.
Gevindskruetop med ½” firkant, kan bruges sammen med traditionel ½” skraldenøgle.

M8 - gevindtop
Varenr. 25320408, model 20408
M10 - gevindtop
Varenr. 25320410, model 20410
M12 - gevindtop
Varenr. 25320412, model 20412

Gevindskruetop med ½” firkant
Gevindskruetop med ½” firkant, monteret med magnetisk specialadapter til automatisk fastholdelse af gevindstang i
toppen. Adapteren er med ¼” sekskantfæste som kan anvendes i alle gængse skruemaskiner. Adapteren kan demonteres så toppen kan anvendes på standard ½” skralde (Gælder ikke M6).

M6 – gevindtop med fast ¼” sekskantskaft
uden magnet
Varenr. 25320106, model 20106

M8- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320508, model 20508

M10- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320510, model 20510

M12- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320512, model 20512

Gevindskruetopsæt 3 dele
Til montering/demontering af gevindskruer
Lille handy sæt som indeholder de 2 mest almindelige størrelser
M8 og M10. Toppene er med ½” firkant og kan benyttes sammen
med ½” skralde eller den medfølgende magnetiske specialadapter.

M8 og M10 gevindskrue top,
1 magnetisk specialadapter,

½” firkant og ¼ sekskant fæste

Varenr. 25330103, model 30103
V

S-forbindelsesgevindtop
Special top til montering/justering af excentriske væg
fittings for brusearmaturer etc.
Unik opbygning med 10-ruller (½”) og 12 ruller (¾”) teknologi skåner gevindet
samtidig med at der kan opnås et kraftigt greb omkring den excentriske fitting.
Rullerne gør det samtidigt muligt at bruge toppen når den excentriske fitting skal
demonteres eller genjusteres.

Top til ¾” gevind, ½” firkant
Varenr. 25310103, model 10103

10103

3/4”

Top til ½” gevind, ½” firkant
Varenr. 25310014, model 10014

10014

1/2”

Stopventiler
Kombitop til stopventiler
Til skånsom montering af vinkel ventiler og kombi ventiler på trange pladser. Sikrer et skånsomt greb så chrome overfladen
ikke beskadiges. Har ½” firkant så standard ½” skralde kan anvendes.

Enkelt åbning i siden, ½” firkant
Varenr. 25310009, model 10009

Dobbelt åbning i siderne, ½” firkant
Varenr. 25310016, model 10016

Specialtoppe til armaturmontering
Lange specialtoppe til armaturmontering
Special toppe der anvendes på store og svært tilgængelige låsemøtrikker på køkken- og badearmaturer. Stor sideåbning i toppen giver mulighed for at løsne eller spænde selv med slanger/rør
monteret på armaturet. ½” firkant muliggør brug af standard ½” skraldenøgler.

Armatur top 27 mm,
½” firkant
Varenr. 25310227, model 10227
0227

Armatur top 32 mm,
½” firkant
Varenr. 25310232, model 10232
0232

Armatur top 34 mm,
½” firkant
Varenr. 25310234, model 10234
0234

Armatur top 36 mm,
½” firkant
Varenr. 25310236, model 10236
0236

Armatur top 46 mm,
½” firkant
Varenr. 25310246, model 10246
0246

Fræser / hulstanser
Fræser til haneforlænger
Værktøj til nedfræsning af haneforlænger til korrekt længde. Automatisk
afgratning og fastrimning muliggør nem montering af fittings efterfølgende.
Vendbart skær fremstillet i stærkt carbidstål. Med SDS fatning.

Fræser ffor haneforlænger
f l
½”
SDS fatning
Varenr.
Vare
enr.. 2
25310107,
531
101
0 07, m
model 10107

Reserveblad for 10107
Varenr. 25310117
model 10117

Reserveskrue for 10107
Varenr. 25310127
model 10127

Hulstanser
Dobbelt hulstanser 2 i 1 med 3 skær per side laver enten 32 eller 35 mm hul med
samme værktøj.
12 mm hul forbores på det sted hullet skal stanses og stanseren monteres derefter
og spændes til med en 17 mm nøgle til stanseren er gået igennem materialet.
Er egnet til følgende materialer: Jern-, stål-, Kobber- , og aluminiumsplader op til
2 mm. Rustfri vaske og bænkplader op til 1,5 mm.

Dobbelt Stanser 32 og 35 mm
Varenr. 25310017, model 10017

Sinkfix sæt med 10 dele
Sæt med værktøjer der skal bruges for slutmontering af sanitære
installationer.
Alle værktøjerne leveres i en praktisk kasse som sikrer en perfekt
opbevaring under brug og transport.
Er udviklet med henblik på hurtig og skånsom montering af de
mest almindelige ventiler/fittings etc.

Universal gevind skruenøgle M8/M10
Værktøj til at montere elller demontere gevindskruer M8 og
M10, kan også bruges som tilslutning til alle øvrige Hex 10 mm
værktøjer, f.eks forlængere etc.
Ventilfix, værktøj til bundventiler
Det skånsomme værktøj til at montere bundventiler uden at skade
overfladen. 10 mm 6-kant fatning.
Kombi- vinkelventil nøgle
Til montering af kombi- og vinkelventiler på den mest skånsomme
måde. 10 mm 6-kant fatning.
S-forbindelses top
Til montering eller demontering af ¾” exentriske forbindelser.
Skånsom mod gevvindet. 10 mm 6-kant fatning.
Specialnøgle til blandingsbatterier
ekstrem slank og lang top med ekstra indvendig dypde i str 9, 10,
11, 12 og 13 mm til monteringsskruen på blandingsbatterier.
10 mm 6-kant fatning.
Normfix skabelon
For hurtig indstilling af exentriske forbindelser med afstandsmål
og libelle til sikring af nøjagtighed.

Mulige kombinationer

Sinkfix sæt med 14 dele
Sæt med værktøjer der skal bruges for slutmontering af
sanitære installationer. Alle værktøjerne leveres i en
praktisk kasse som sikrer en perfekt opbevaring under
brug og transport.
Er udviklet med henblik på hurtig og skånsom montering
af de mest almindelige ventiler/fittings etc. Denne version
leveres med fræser til haneforlænger.

Indhold
Fleksibelt håndtag med ½” firkant
Passer til værktøj med ½” firkant specielt velegnet hvor pladsen er
minimal.
Gevindskruetoppe M8+M10
Værktøj til at montere elller demontere gevindskruer M8 og M10,
kan også bruges som tilslutning til alle øvrige Hex10mm værktøjer, f.eks forlængere etc.
½” bitstop 12mm
Til montering/demontering af haneforlængere.
½” magnetisk adapter
Specialadapter med magnet til fastholdelse af gevindskruerr eetc.
tc.
Passer til værktøj med ½” firkant.
Kombi- vinkelventil nøgle
Til montering af kombi- og vinkelventiler på den mest skånsomme
somm
so
mm
me
måde.
Ventilfix, værktøj til bundventiler
Det skånsomme værktøj til at montere bundventiler uden aatt skad
skade
sk
kade
adde
overfladen. 10 mm 6-kant fatning.
Specialnøgle til blandingsbatterier
Ekstrem slank og lang top med ekstra indvendig dypde i str 9,
10, 11, 12 og 13mm til monteringsskruen på blandingsbatterier.
10 mm 6-kant fatning.

S-forbindelses top
Til montering eller demontering af ¾” exentriske forbindelser.
Skånsom mod gevvindet. ½” firkant.
Fræser til haneforlænger
Værktøj til nedfræsning af haneforlængere til korrektlængde.
SDS fatning.
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